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Amateur-spectroscopie met
Pas in januari 2003 ben ik mij gaan verdiepen in de amateur-astronomie. De
aanschaf van een relatief simpele, doch optisch prima telescoop (Meade
ETX90) heeft mijn nachtrust tijdens heldere nachten sedertdien behoorlijk
verstoord. Op mijn balkon ontdekte ik de planeten, de maan, open sterrenhopen, nevels, melkwegstelsels, kometen en nog veel meer. Ik wilde
deze objecten ook vastleggen en ben gaan ‘astrofotograferen’.

I

nmiddels heb ik een leuke verzameling gefotografeerde hemellichamen opgebouwd. Uiteraard
bestaat de wens om op niet al te
lange termijn over te stappen op wat
professionelere apparatuur, maar de
lol is er momenteel niet minder om.
Wat mij namelijk ook intrigeert, is
de vraag waaruit de sterren bestaan.
Hoe heet zijn ze, hoe groot zijn ze
en uit welke stoffen bestaan ze? Met
name deze laatste vraag kan tegenwoordig vrij gemakkelijk beantwoord worden, namelijk door middel van spectroscopie. En spectroscopie is iets dat je met beperkte
apparatuur zelfs thuis kunt doen.

Job Geheniau*
* Job Geheniau is
video-editor en cameraman en heeft een
zeer diepe interesse in
alles wat met beeld en
geluid te maken heeft.
Zodoende is hij ook in
aanraking
gekomen
met de amateur-astronomie en is hij sinds januari 2003 een verwoed amateur-astrofotograaf. Zijn uitdaging
is (ook gezien de financiële kant ervan)
om met beperkte middelen het onderste uit
de ‘astronomische kan’
te halen.
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Regenbogen
Halverwege de 17e eeuw ontdekte
Isaac Newton dat wanneer je zonlicht door een prisma laat vallen,
het witte zonlicht wordt gescheiden
in een scala van kleuren, net zoals
een regenboog ontstaat door waterdruppels. Zo’n ‘kleurenscala’ wordt
een spectrum genoemd.
Elke ster vertoont zijn eigen spectrum. Na Newton heeft men ontdekt dat de donkere lijnen die vaak
in het spectrum van een lichtbron te
zien zijn bij bepaalde chemische
elementen of eenvoudige verbindingen horen. Heel kort geformuleerd: een sterspectrum is een afspiegeling van de samenstelling van
de ster.
Een spectrum is een diagram van de
hoeveelheid licht, de intensiteit, die
bij de verschillende golflengten
wordt uitgezonden of weerkaatst.
Er bestaan drie soorten spectra, die
afkomstig zijn van:
• licht uitgestraald door een gloeiend ijl gas (emissiespectrum);
• licht uitgestraald door een gloeiende vloeistof of vaste stof (continu spectrum);
• veranderingen die het licht ondergaat als het een koel gas passeert (absorptiespectrum).
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Emissielijnen
Het licht van een gloeiend ijl gas
dat uit één bepaalde ongebonden
atoomsoort bestaat, bevat slechts
enkele welbepaalde kleuren (emissielijnen; fig.1). Emissielijnen ontstaan doordat bij het terugvallen
van elektronen naar lagere atomaire energieniveaus vaste hoeveelheden energie vrijkomen. Dat
kan alleen als er niet te veel storende elektromagnetische velden in
de buurt van het atoom aanwezig
zijn.
Als de atomen zeer dicht bij elkaar
zitten, zullen de energieniveaus
vervagen tot een aaneengesloten,
uitgesmeerd geheel. Dat doet zich
voor in vloeistoffen en vaste stoffen, maar ook bij hete gassen onder
hoge druk, zoals je die in sterren
aantreft. We spreken dan van een
continu spectrum.
Als licht (bijvoorbeeld met een continu spectrum) door een koel gas
passeert, gebeurt het omgekeerde
als bij emissie: de specifieke golflengten die overeenkomen met de
energieverschillen in de gasatomen,
worden geabsorbeerd door elektronen die naar een hogere baan
springen. Voor de waarnemer lijkt
het alsof die gassen in het sterrenlicht ‘ontbreken’. We zien donkere

lijnen tegen een heldere achtergrond (fig. 2).
Op grond van hun spectrum worden sterren ingedeeld in klassen die
ook wel spectraaltypen worden genoemd. Een spectraaltype wordt
aangeduid met een hoofdletter. De
meest voorkomende spectraaltypen
worden, van blauw naar rood, aangeduid met de letters O B A F G K
M. O- en B-sterren zijn blauwwit
van kleur, A- en F-sterren zijn wit,
G-sterren geel en K- en M-sterren
hebben een oranjerode kleur. Osterren zijn het heetst: hun oppervlaktetemperatuur bedraagt maar
liefst meer dan 30.000 °C. De Msterren zijn het koelst, met temperaturen lager dan 3200 °C.
Elke klasse is onderverdeeld in tien
subklassen van 0 tot en met 9. Het
lijnenpatroon van een G5-ster ligt
dus halverwege dat van een G0- en
een K0-ster. De zon is een G2-ster
met een effectieve oppervlaktetemperatuur van 5500 °C. Vrijwel alle
sterren passen in de spectrale
reeks, maar er zijn afwijkende
typen van zeldzame sterren, die
soms ook met letters worden aangeduid: R, N, S (koele sterren met
absorptielijnen) of W (de zeer hete
Wolf-Rayet-sterren). In figuur 3
staan de verschillende typen sterspectra op een rijtje, met de meest
opvallende absorptielijnen per stertype.

Spectroscopie in Den Haag
Tegenwoordig is het mogelijk om
zelfs met een eenvoudige amateurtelescoop spectra van sterren,

1. Het spectraaltype hangt af van de temperatuur van het gas in relatie tot de achtergrond. Boven: het gas is heter en veroorzaakt emissielijnen. Onder: het gas is koeler en
veroorzaakt absorptielijnen.
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t een ETX90
2. Een absorptiespectrum kan op twee manieren worden weergegeven: als kleurenband met donkere lijnen (boven) of als
grafiek, waarin op de golflengten van de
donkere lijnen diepe ‘dalen’ te zien zijn
(onder).

maar ook van planetaire nevels
e.d., op te nemen en te analyseren.
Een van de voordelen van spectroscopie is dat je niet uren hoeft buiten te staan om een opname te
verkrijgen van een planeet of
deepskyobject. Het mag zelfs
enigszins bewolkt zijn. Als je maar
tussen de wolken door een goede
korte opname van de desbetreffende ster kunt maken.
Dat maken van een opname kan
op verschillende manieren. De
eerste methode behelst het maken
van een avi-filmpje met een normale webcam. Ik maak meestal
een avi van zo’n twee minuten, ingesteld op vijf frames per seconde.
Deze methode werkt prima voor
de heldere sterren (tot magnitude
4 à 5). Voor de minder heldere
sterren (magnitude 5 en hoger) is
het nodig om langere belichtingstijden te nemen. Ik gebruik daarvoor een gemodificeerde webcam
(zie later), die kan worden ingesteld op zeer lange belichtingstijden per frame. Afhankelijk van de
volgnauwkeurigheid van de telescoop kun je dan langer belichten.
In mijn geval (ETX90) kan ik tot
dertig seconden per frame gaan.*
* Er is nog een andere methode om het
spectrum van minder heldere sterren met
een gewone webcam vast te leggen, namelijk door de beelden die zijn verkregen
met een gewone webcam te stacken (optellen). Een uiterst handig programma
daarvoor is Registax (http://registax.
astronomy.net). Dit programma telt de
individuele frames op, waardoor er als het
ware één langbelichte opname ontstaat.

Er zijn twee soorten spectroscopen.
De ene is een prisma, de andere
een tralie. Een prisma werkt volgens het principe van refractie (breking van licht), een tralie volgens
het diffractieprincipe (resultaat van
interferentie). Een tralie bestaat uit
een glaasje met heel fijne evenwijdige lijntjes op gelijke afstand van
elkaar.
Een prisma produceert een niet-lineair spectrum: dat wil zeggen dat
de afstand tussen twee lijnen niet
altijd overeenkomt met een evenre-

dig verschil in golflengte. Een tralie
daarentegen levert lineaire spectra
op, wat het uitwerken van waarnemingen aanzienlijk vergemakkelijkt.
Ikzelf maak dan ook gebruik van een
tralie (fig. 4):
• een tralie van Rainbow Optics
(200 lijntjes/mm; $260): gekocht
via
http://www.starspectroscope.com; en
• een tralie van Jeulin (100 lijntjes/mm; $40): lastiger te verkrijgen, omdat Jeulin normaliter alleen grotere aantallen aan scholen
levert; na wat e-mails was men
echter toch bereid er één op te
sturen: www.amenagement.pedagogique.jeulin.fr.
Hoe meer lijntjes per millimeter het
tralie telt, des te beter het spectrum
dat ermee verkregen kan worden.
Helaas is dit gebonden aan de prijs
van het tralie. Zodra we over de
grens van 200 lijntjes per millimeter
gaan, zullen de desbetreffende tralies
wat prijs betreft een stuk hoger lig-

3. De belangrijkste spectraalklassen en de bijbehorende absorptielijnen. (Illustratie: Mike Briley)
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Werken met Visual Spec
1.
2.
3.

Maak met de telescoop een spectrogram. De resolutie hoeft niet hoger te zijn dan 100 dpi.
Bewaar het spectrogram als bmp-bestand.
Open het bmp-bestand in Photoshop en schaal het spectrogram verticaal tot een dikke balk.
Bewaar het bestand (fig. A).
A

4.
5.
6.

Open het programma IRIS.
Open het bmp-bestand onder menu FILE>LOAD.
Bewaar het bestand als FITS-bestand door menu FILE te selecteren en dan de ‘save as’-optie te
kiezen. Selecteer nu ‘save as .fit’.
7. Open het programma Visual Spec (Vspec).
8. Open het .fit-bestand.
B
9. Klik op de knop ‘Reference
Binning’. Vspec genereert nu
een spectraalkromme uit het
spectrogram (fig. B).
10. Selecteer ‘Calibration’ in het
‘Spectrometry’-menu.
Met
deze optie voer je twee bekende golflengten uit het
spectrogram in. Het is dus
wel zaak dat er twee absorptielijnen opvallen die bekend
zijn. Bijvoorbeeld Hα (656,3
nm) en Hβ (486,1 nm). Deze
twee waarden worden ingevuld in de velden ‘line1’ en
‘line2’. Op de grafische voorstelling van het spectrogram
wordt een kader getekend
met de muis. Kader 1 refereert aan ‘line1’ en kader 2 uiC
teraard aan ‘line2’. Druk nu
op het vierkantje rechts
(onder het =-teken) en het
spectrogram is gekalibreerd.
11. Om een grafische voorstelling van het referentiespectrum te verkrijgen, selecteer
‘Tools’ en dan ‘Library’. In de
referentielijst dient dan een
spectraaltype te worden geselecteerd dat overeenkomt
met het zelf verkregen spectrum. Sleep dit referentiespectrum op het bestaande
spectrum (fig. C).
Ter afsluiting voer ik meestal een
ccd-gevoeligheidscorrectie op het
spectrum uit. In het infrarode en
ultraviolette gebied heeft een
webcam nu eenmaal een andere
gevoeligheid dan in het zichtbare lichtgedeelte. Het voert te ver om daar in dit artikel gedetailleerd
op in te gaan. Het programma Vspec is goed gedocumenteerd en geïnteresseerden verwijs ik naar de
eerder aangegeven website. Met Vspec kunnen allerlei analytische opties worden uitgevoerd, zoals
identificatie en labeling van chemische elementen, Planck-temperatuurbepaling van een ster, bepaling
van de expansiesnelheid van een ster en meting van dopplerverschuiving.
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gen dan de 260 dollar van Rainbow
Optics. (Soms lijkt het dat het aantal
dollars overeenkomt met het aantal
lijntjes per mm!)
Een spectroscoop maakt gebruik
van het oog als detector, een spectrograaf maakt gebruik van fotografische film en een spectrometer gebruikt een elektronische detector
(ccd). Om de kosten laag te houden, gebruik ik een spectroscoop
(Rainbow Optics) in combinatie
met een webcam. Een soort poor
man’s spectrometer, dus. Uiteraard
zijn er in de handel ook professionele spectrometers te verkrijgen,
maar dan begeven we ons in een
heel ander financieel segment.
Het tralie van Rainbow Optics is
gevat in een 1,25 inch houder en kan
zó op de webcam of ccd-camera
worden geschroefd. De webcam is
voorzien van een focal reducer,
want het is zaak om een zo puntvormig mogelijk object te krijgen.
Die webcam is in mijn geval een
gemodificeerde zwart-wit webcam
met een ICX 424 ccd-chip. Maar het
is ook mogelijk om dit met een gewone gemodificeerde webcam te
doen of zelfs met een ongemodificeerde webcam. Als er maar, met of
zonder gebruik te maken van ‘stacking van beelden’, een duidelijk
spectrum wordt verkregen. Gemodificeerde webcams kunnen tot
zeer lange belichtingstijden per
frame gaan. Helaas moet men een
vaste soldeerhand hebben, want ze
dienen zelf in elkaar gezet te worden. (Meer hierover op Steve
Chambers site: www.pmdo.com/
wintro.htm.) In mijn opstelling
komt eerst de ccd-camera, dan de
focal reducer en dan het Rainbow
Optics tralie (zie fig. 5). De afstand
van het tralie tot de chip is zo’n 45
mm.
De meeste deepskyobjecten hebben een wat langere belichtingstijd
nodig om het spectrum ervan te bemachtigen, maar met een gewone
webcam kan zonder problemen
een spectrum worden gemaakt van
de helderdere sterren (afhankelijk
van het gebruik van gewone webcam of gemodificeerde webcam,
zoals eerder beschreven in dit artikel).
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4. Twee tralies: links Rainbow, rechts Jeulin.

6. Eigen spectrumanalyse van de ster Castor. Hierin zijn zeer duidelijk de waterstoflijnen uit de Balmer-reeks te onderscheiden (vooral Hβ, Hγ, Hδ en Hε). Hieruit kunnen we afleiden dat we met een ster uit de spectraalklasse A te maken hebben. Dit
impliceert een oppervlaktetemperatuur van zo’n 9000 kelvin.

Nadat het tralie op de webcam is
geplaatst, zoek ik met de telescoop
een ster uit en zie ik op mijn laptopscherm in de buurt van de ster
het spectrum verschijnen (fig. 6).
Om een spectrum op te nemen (als
avi-filmpje), maak ik gebruik van
het programma K3CCD Tools
(http://www.pk3.org/Astro/).
Maar uiteraard is het ook mogelijk
om dit met andere programma’s te
bewerkstelligen.
Tot zover werkt deze techniek hetzelfde als de techniek die gebruikt
wordt om maan-, planeet- of deepskyopnamen te maken. Vervolgens
stel ik de telescoop scherp op het
spectrum en niet de ster. Dit wil nog
wel eens verschil uitmaken. Ik maak
dan een opname van het spectrum:
meestal een avi-filmpje van een minuut of drie. Uit dat avi-bestand selecteer ik dan de beste frame(s)
waar het spectrum duidelijk en
scherp op te zien is. Ook hier kunnen seeingproblemen roet in het
eten gooien en is het dus zaak om
een stabiele avond wat betreft seeing uit te zoeken.

Klaar voor analyse
De opname is nu klaar om geanalyseerd te worden, maar eerst moet
zij nog twee kleine bewerkingen
ondergaan. In Photoshop wordt de
opname geschaald (verticaal uitgerekt; zie kader). Daarna wordt de
opname omgezet naar het FITS-formaat. Dit kan bijvoorbeeld met het
programma IRIS (www.astro-

surf.org/buil/us/iris/iris.htm).
(Open de .bmp file in IRIS en bewaar als .fit.) Nu kan de .fit opname
worden bewerkt in het spectraalanalyseprogramma Visual Spec
(www.astrosurf.com/vdesnoux/).
Vspec is een uitstekend programma
om in vier stappen (analyse, kalibratie, vergelijken en corrigeren)
een degelijke spectraalanalyse te
maken. Met behulp van VSpec
wordt er een spectraalkromme gegenereerd van het spectrum.
Eerst zal het spectrum voor analyse
dienen te worden gekalibreerd op
golflengte. Dit is een kwestie van
bekende absorptielijnen uitzoeken
en vergelijken met bestaande spectra. Vervolgens heb je twee referentiepunten gevonden en kan de
schaal bepaald worden.
Daarna kan de spectraalopname
worden gecompenseerd met de gevoeligheid van de ccd-chip. Want
elke ccd-chip heeft een andere karakteristieke respons. Dit is, eenvoudig uitgelegd, een deling
maken tussen het bestaande bekende sterspectrum en de eigen
opname.
En dan pas kun je met veel zoeken speurwerk specifieke emissie- of
absorptielijnen van de ster of (planetaire) nevel vinden (zoals Hα,
Hβ, Hγ, Hδ). Ook absorptielijnen
die door de aardatmosfeer worden
veroorzaakt (zoals O2) zijn terug te
vinden. Bijgaand kader geeft een
beknopte uitleg van het werken
met Vspec.

5. De ‘poor man’s spectrometer’ van de auteur.

De toegevoegde waarde van
spectra
Ik kan iedereen aanraden om het
vakgebied van de (ster)spectroscopie te betreden. Het is een heel andere en uitdagende manier van
werken en je komt veel te weten
over de objecten die je observeert.
Zeker gezien de beperkte helderheid in ons land is een sterspectrum makkelijker te bemachtigen
dan bijvoorbeeld een drie uur belichte deepskyopname.
Sterspectroscopie is normaliter het
domein van de professionals en

7. Eigen spectrumanalyse van de ster Betelgeuze. Hierin zijn nauwelijks tot geen Balmer-lijnen te vinden. Wel diverse moleculaire
banden, waarvan de meeste titaniumoxide vertegenwoordigen.
Zulke moleculaire banden horen bij sterren uit de M-klasse. De
temperaturen van zulke sterren zijn een stuk lager dan die van
Castor (3000 kelvin).
ZENIT DECEMBER 2005
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BYNOSTA R®
w w w.bynostar.nl

ONTDEKKINGSREIS
weinig amateurs houden zich er momenteel mee bezig. Dat is vooral ingegeven door de gedachte dat het wel
eens erg ingewikkeld kan zijn. Gezien
mijn ervaringen en de huidige beschikbare soft- en hardware kan ik
vertellen dat het tegendeel waar is.

DOOR HET
HEELAL

Met een ETX90, een webcam, een
Rainbow Optics tralie en Visual Spec
zijn al zeer interessante sterspectra te
verkrijgen. Ik hoop dan ook dat meer
amateurs zich in de toekomst zullen
gaan interesseren voor deze tak van
amateur-astronomie.

Meer informatie
Een helder en prima (Engelstalig) boek dat ik iedereen kan aanraden is:
Practical Amateur Spectroscopy van Stephen F. Tonkin (red.).
Diverse zelf reeds opgenomen en bewerkte spectra zijn te vinden op mijn website
www.samage.net/~geheniau/ spectral.html.
Andere interessante websites over spectroscopie zijn:
http://www.brainyencyclopedia.com/encyclopedia/s/st/stellar_classification.html
http://www.astro.uiuc.edu/~kaler/sow/spectra.html
http://www.astroman.fsnet.co.uk/spectro.htm
http://www1.harenet.ne.jp/~aikow/
http://www.astroman.fsnet.co.uk/rainbow2.htm
http://www.regulusastro.com/regulus/papers/spectroscopy

De eenvoudigste spectroscoop
Bij elke BYNOSTA R®
telescoop leveren wij

G R ATIS
* Nederlandstalige montagehandleiding
en gebruikershandboek
* Planisfeer (sterrenkaart) voor 52° N B
* Boek “Ontdekkingsreis door het
heelal”

Optioneel verkrijgbare accessoires
FOTO: ESO GARCING

ASTRODEALERS: Schmidt Optiek, Rokin 72, Amsterdam • Koopman Optiek, Kaasmarkt 2, Purmerend • Combi Foto Loek Anderson, Burg. Mooystraat 27a, Castricum • Foto de Leeuw,Gierstraat 22, Haarlem • Optiek v.d.
Wiel, Nieuwe Rijn 62, Leiden • Combi Focus, Goudenregenplein 59-64, Den
Haag • W .D.Bos & Zn.Optiek, Thomsonlaan 40-40 B, Den Haag • Foto van
der Waal, Rembrandtlaan 71, Schiedam • Polaris Optische Instrumenten,
Nachtegaalstraat 76, Utrecht • Egbers Optiek, Tilburgseweg 76, Goirle • O ptiek Csyzewski, Chaamseweg 14, Baarle-Nassau • Opticiën Bloemendal,
Steenstraat 136, Arnhem • Foto Dubach, Korenstraat 112, Apeldoorn • J.C.
Olland Opticiën, Kamperstraat 8, Zwolle • Combi Foto Joop Baars, Stadhuisstraat 64, Lelystad • Combi Foto Sipkes, Poelestraat 19, Groningen • Foto
Aktief, Laarderweg 142, Bussum • Foto Dalsheim, Uiterdijksterweg 13, Leeuwarden • Foka Foto Video Audio, Kerkstraat 8, Deurne • Focus Optiek, Nieuwe Burg 9, Middelburg • Foto Hein Manné, Markt 15, Roosendaal • Guido
Brillen, Lange Straat 127, Klazienaveen • Foto Arno Smits, Hof 41A, Bergeijk.

Technolyt
Industrieweg 35
1521 NE WORMERVEER
Tel. 075 - 64 74 547
info@technolyt.nl
w w w.technolyt.nl
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Voor de meest eenvoudige vorm van spectroscopie zijn geen bijzondere
hulpmiddelen nodig. Gewapend met niets anders dan een cd- of dvd-schijfje
is het mogelijk om de spectra van allerlei heldere lichtbronnen zoals straatlantaarns te bekijken!
Neem een gewone compact disk, ga met de rug naar de straatlantaarn staan,
en houd de cd dichtbij het oog zodat het spiegelbeeld van de lantaarn in de
bovenste helft van het schijfje te zien is. Nu kantelen we de cd een beetje
achterover, en zien dan het spectrum verschijnen, met de blauwe kant onder
en de rode kant boven. Met wat geduld zijn er allerlei details te onderscheiden. De cd werkt als een reflectietralie dankzij het feit dat het oppervlak bedekt is met duizenden ‘groeven’ (de rijen microscopische putjes
waarin de muziek is opgeslagen) met een onderlinge afstand van 1,6 µm.
Doordat de groeven rondlopen zijn ook de spectrumlijnen gekromd, maar
dat is meer een schoonheidsfoutje.
Nog meer details zijn te zien als we geen cd maar een dvd gebruiken, want
daarbij is de spoed 0,74 µm en wordt het spectrum ruim twee keer zo lang.
Neem wel een enkellaags dvd, want een dubbellaags geeft vaak dubbele
beelden.
Als we met onze ‘spectroscoop’ bijvoorbeeld een hoge druk natriumlamp bekijken, zien we een spectrum zoals in bijgaande figuur, waarbij veel details zijn
te herkennen en vooral het diepe ‘gat’ in het oranjegeel (bij 590 nm) opvalt.
Jan Gerritsen

